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GEOMETRINA. 1)

Genus ÜRAPTERYXLeach.

1. Urapteryx crocopterata KoUar, in von HiigeVs Reise p. 483. —Guen.

Ur. et P/ial, I, p. 29.

Een gaaf mannetje, dat tot Kollar's variëteit {= var. A. Guenée)

behoort. Praelomria Felder, Novara II, 2, Tab. 122, fig. 13,

is wel dezelfde soort.

Deze vlinder, ofschoon in vleugel vorm op onze Europesche

Urapt. sambucaria gelijkende, wijkt toch in velerlei opzigten van

die soort af. De bouw is slanker, de sprieten zijn langer en ook

meer bewimperd; ader 3 en 4 ontspringen op voor- en achter-

vleugels verwijderd van elkander en niet uit één punt zooals

1) Gerarigschikt volgens Guenée , TJranides et Pfialénifes,
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daar en ook bij de Zuid-Amerikaansche Urapl. polilia Cram-

Evenzoo ontspringt ook de steel van ader 7—-10 der voorvleugels

bij de twee genoemde soorten uit één punt met ader 6 en uit de

spits der middencel, terwijl zij bij Croropli'rata uit den voorrand

der middencel komt, tamelijk ver van hare spits. In dit alles

nu komt laatstvermelde soort geheel overeen met Eimwlca lior-

loisiata Guenée, die ik generiek voor nader verwant houd aan

Crocoplerala dan de beide genoemde soorten van Urapleryx ')'

Bij de zeer oppervlakkige classificatie der Geometrina door

Guenée is veel te veel op den vleugel vorm gelet en te weinig op

het aderstelsel.

Waterval van Bonthain.

Genus HYPERYTHRAGuen.

2. Hyperytlira lutea Cram. IV, pi. 370 C. D.

Limbolaria Guen. Ur. et P/ial. I, p. 101, pi. 3, f. 3, 4,

Een gaaf paar en nog een beschadigd wijfje. De wijfjes zijn

gelijk aan het bij Guenée afgebeelde, doch de man aan dat waar-

van Cramer eene afbeelding geeft en dat dus de type der soort

uitmaakt, terwijl Gueuée's Liniholiiria en hare variëteit A moeten

worden beschouwd als variëteit A en B van Liitm Cramer.

Vi'idciUayia Guenée is dus niet de normale man dezer soort,

maar misschien eene derde variëteit , welligt ook wel eene andere

soort. Ik bezit haar nog niet.

Bij nadere vergelijking van mij later gewordene gave voor-

werpen van Hijp. versaliliaria Guen. met Liilea Cram. , vind ik

bij den man van Versatiliaria aan de onderzijde van den ach-

tervleugel wortel eene blaas, die Luim mas niet bezit, en ook dat

de dwarsader der achtervleugels dikker is en ader 7 dier vleugels

toch niet geheel uit één punt met 6 ontspringt, maar eigenlijk

uit den voorrand der middencel. Ook is het eindlid der palpen

langer bij de Oost-Indische soort, die dus waarschijnlijk later

wel van de door Guenée met haar in een genus geplaatste zal

moeten worden gescheiden.

Bonthain.

1) Ettmelea aureliata verschilt weder generiek zeer door dat ader 5 der acli-

tervleugels even dik is als de andere aderen. Dit is bij Crocopterata niet het

geval.
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Genus FASCELLINA Walker, Moore.

Fascellina cervinaria nov. sp. PI. 8, fig. 1.

Een gaaf wijfje van 33 mm. vlugt.

Moore publiceert in de Proc. of the Zooi. Soc. of Lomlon , 1867

p. 79, pi. VII, fig. 4, als Fascellina viridis eenen vlinder, die,

naar de afbeelding te oordeelen , zoo zeer op de voor mij staande

ontwijfelbare Geometrine gelijkt, dat ik stellig geloof dat ook

die Viridis tot deze familie behoort en geene Noctuine is. Wal-

ker heeft dus ditmaal den spijker op den kop getroflen , ofschoon

stellig louter bij toeval. Het genus Fascellina kan voorloopig naast

Hyper ijlhra worden geplaatst. De vleugel vorm is uit Moore's en

mijne afbeeldingen te zien, de palpen zijn iets langer dan de

kop, een derde zoo breed als de oogen, een weinig opgerigt,

plat en met kort, dun, geneigd eindlid, de zuiger duidelijk,

de sprieten draadvormig, het lijf en de pooten dik, glad be-

schubd, de laatsten gewoon gespoord en gevormd, de achter-

scheenen niet verdikt, de oogen kort behaard^). Ader 8 der

achtervleugels ontspringt vrij uit den wortel, hunne ader 5 is

zeer dun
, de dwarsader mede , 3 en 4 komen bijna uit één punt

,

7 uit den voorrand der middencel, verwijderd van 6. In de

voorvleugels zijn 3 en 4 als voor de achtervleugels beschreven,

5 ontspringt iets boven de helft der dwarsader, 6 uit hare spits,

de steel van 7—10 uit de middencel, vóór hare punt; ader 11

wordt door 12 gesneden.

Sprieten, schedel, bovenzijde van lijf en vleugels zijn bij mijne

nieuwe, minder gedrongen dan Viridis gebouwde soort niet

groen zooals daar, maar iets onzuiver licht geelbruin , bijna licht

kaneelbruin, de voorrand der voorvleugels tot de helft en aan

de punt roodachtig grijswit, dun zwart besprenkeld. Verder zijn

zij geteekend met eene doorschijnende middenvlek, met twee,

alleen bij de vleugelranden duidelijke zwartgrijze dwarslijnen,

waarvan de tweede onder ader 2 tegen den met eene zwartgrijze

vlek geteekenden binnenrandshoek Uchtgrijs is afgezet en in cel

4 over een zwartgrijs vlekje heen gaat. De achtervleugels bezit-

ten slechts eene wortel waarts bruine, buiten waarts lichtgrijze,

1) Amphidasis betularia eu cognataria staan dus iu dit opzigt uiet meer
alleen onder de üeometrina.
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iets gegolfde middenlijn
, mede met eene zwjirte stip in cel 4.

Onderzijde der voorvleugels aan den wortel tot twee vijfden

groengeel, onder de middenader een weinig rozenrood bestoven

en tegen den binnenrand met fijne bruine dwarsschrapjes. Dan

komt eene boven ader 3 tot eene groote kolfvormige vlek ver-

• breede donkerbruine dwarslijn over het midden, terwijl het overige

van den vleugel leemkleurig is met roodachtig grijswit bestoven

bovenhelft.

Achtervleugels, evenals borst, buik en pooten oranjegeel j eene

stomp gebroken dwarslijn en besprenkeling donkerbruin. Franje

bruin.

C/iromataria Walker schijnt verwant , maar ik merk onderschei-

dene verschillen op en ook, dat Walker zijne beschrijving spoedig

schijnt vergeten te hebben , want Moore citeert bij de vermelding

van Chromataria Walker (1. c.) nog eene xVi/s/s /a/ft Walk.
, M. S.

,

van het Britsch Museum als dezelfde soort.

Fasceilina cervinaria behoort niet tot een der door Herrich-

Schäffer in zijne Aussereurojiäisclie SclimcUerlinQe gekarakteri-

seerde genera.

Makassar.

Genus BOARMIA Treits.

IV.

Boarinia cornarla Guen., Ur. et Phal. I., p. 2.54.

Drie mannen, die goed met Guenée's beschrijving overeenkomen

doch iets grooter zijn dan hij opgeeft. De teekening is vrij dui-

delijk, vooral bij het ééne, zeer gave voorwerp. Een wijfje is

witter en minder scherp geteekend, doch ook tamelijk afge vlogen.

Makassar.

XXX.

Boarmia infle.xaria nov. sp. PI. 8 f. 2 en 2a.

Twee mannen van 37 en 42 en twee wijfjes van 46 en 47 mm.

vlugt, waarbij een gaaf paar.

Ofschoon een der mannen zich door schorsbruine grondkleur

en de aanwezigheid van eene breede, roetzwarte, de middenvlek
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bedekkende dwarsstreep der voorvleugels zeer van de drie overige
,

lichtgrijze exemplaren onderscheidt, zijn zij allen overigens zoo

zeer aan elkander gelijk in bouw en aanleg van teekening (ook

op de onderzijde), dat ik geen specifiek verschil mag aannemen

en het bruine voorwerp slechts als eene variëteit beschouw.

Zuiger lang. Palpen opgerigt; lid l en 2 bovenaan puntig ver-

lengd; 3 duidelijk kolfvormig (zie fig. 2a). Sprieten bij den c?

tot drie vijfden lang gebaard , het overige draadvormig, zooals de

vrouwelijke sprieten geheel zijn. Grondkleur der bovenzijde bij

den type licht aschgrauw, de halskraag naar boven bij allen

en de wortelhelft van den achterlijfsrug bij twee voorwerpen

bruinachtig. Voorvleugels met twee zwarte dwarslijnen en eene

grijswitte golflijn. De eerste , bijna ongebogene , niet geheel zamen-

hangende dwarslijn begrenst een leemgeel gemengd, donker be-

sprenkeld wortelveld ; de tweede dwarslijn is geheel ongebogen
,

flaauw stomp getand en staat bij den man aan de buitenzijde

van eene breede , vuil leemgele dwarsstreep, die op de dwarsader

eene blaauwachtig witgrijze, zeer onduidelijk donkergrijs gerande

middenvlek heeft. Bij het wijfje zijn slechts vlekkige sporen van

deze gele dwarsstreep te zien. Golflijn door hier en daar aan-

wezige vlekkige bruingrijze beschaduwing uitkomende; zij is

getand. Achtervleugels met eene geheel regte, dikke zwarte

dwarslijn op een vierde en eene tweede, getande, als voortzetting

van de tweede dwarslijn der voorvleugels, vóór de helft; de

grond daartusschen bij de wijfjes bruingeel en met eene driekante
,

licht blaauwgrijze , dik zwart gerande middenvlek, bij den <?

geheel grijsbruin, zonder middenvlek, het donkerst tegen de

eerste dwarslijn. Golflijn als op de voorvleugels. Franjelijn met

dikke , zwarte stippen. Franje lichtgrijs. Bij het gave (afgebeelde)

wijQe is de achterrand der voorvleugels in cel 5 en 6 tot aan

de golflijn zwartgrijs, bij het andere en bij den man weinig

donkerder dan de grondkleur.

Het bruine mannetje is, met uitzondering van de dikke , zwarte

schaduwlijn der voorvleugels, die even voor de tweede dwarsHjn

wordt gevonden, geteekend als de typische man.

Onderzijde onzuiver witgrijs; vier middenvlekken en eene be-

wolking langs den achterrand donkergrijs, iets bruinachtig.

Het aderstelsel is het gewone van Boar mia.
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Pooten witgrijs, aan de buitenzijde donkerbruin gevlekt; de

achterscheenen verdikt.

Makassar (3 stuks); het bruine voorwerp is van Saleyer.

V.

6. Boarinia spilotaria nov. sp. PI. 8 f. 5 en 5«.

Twee gave mannen van 35 en 41 mm. vlugt.

Vertoont in nog hoogere mate dan de reeds beschrevene soorten

liet eigenaardige van Guenée's groep V van Boarmia, want de

teekening is bijna geheel en al in vlekken opgelost.

Palpen smal, een derde langer dan de kop, gewoon gevormd,

bijna horizontaal (zie fig. 5a) , hunne onderhelft lichtgrijs , de

bovenhelft zwart evenals het geheele aangezigt. Voorhoofd,

schedel en de ruim tot twee derden met lichtbruine baarden be-

zette sprietschaft zijn witgrijs, evenals ook het lijf en de boven-

zijde der vleugels met de franje gekleurd zijn. De vleugels zijn

met zeer bleek bruingrijze vlekjes besprenkeld, tusschen de

weinig donkerder, in iets grootere vlekken opgeloste gewone

teekening. Deze is op voor- en achtervleugels dezelfde en bestaat

uit eene eerste dwarslijn, eene schaduwlijn, eene dubbele tweede

d warslijn en eene eveneens dubbele golflijn. Op de eerste dwars-

lijn en op de dwarsader staan donkere stippen; ook het begin

der schaduwlijn is aan den voorrand iets donkerder. Franjelijn

iets geelachtig en met bijna zwarte stippen in de cellen.

Onderzijde der vleugels donker loodkleurig grijs, langs de

achterranden eerst tot wolkig zwartgrijs verdonkerende en dan

verbleekende, in het grijswit der franje overgaande en met groote

koolzwarte middenvlekken geteekend. De voorrand der voor-

vleugels is smal grijsgeel, fijn zwart gestippeld, op twee derden

met een zwartgrijs streepje geteekend. Achterrand met zwarte

stippen. Borst, buik en pooten geelgrijs, de buitenzijde der

voor- en middenpooten donkergrijs ; de achterscheenen bijna niet

verdikt.

Bonthain.

7. Boarmia Fidouiaria nov. sp. PI. 8 f. 4.

Een vrij gave man van 31 mm. vlugt.

Ofschoon deze vlinder bonter geteekend is en een ander aan-
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zien heeft dan de gewone soorten van Boar mia
,

plaats ik hem

toch liever in dit genus dan in Fidoiiia, dat ook in aanmerking

zou kunnen komen. Voor eene Fidonia is hij mij nog te

somber geteekend en zijn de sprieten te kort gebaard. Beide genera

zijn trouwens, zooals von Heinemann in zijne Schmetterliuge

Deulsc/iland's umi der Schweiz teregt aanmerkt, moeijelijk uit

elkander te houden.

Zuiger duidelijk. Palpen als bij de voorgaande soort gevormd,

okergeel, donkerbruin gevlekt. Kop donker okergeel. Sprieten

tot drie vierden kort gebaard. Halskraag donker grijsbruin.

Schouderdeksels en rug donker leemgeel, bruin gevlekt. Voor-

vleugels tot drie vierden afwisselend met leemgele en doorschijnend

onzuiver witte dwarsbanden geteekend; zij worden gescheiden

door vijf donkerbruine, iets bogtige dwarsstrepen, die in het midden

dunner zijn. Buitendien is het aderbeloop afgebroken donkerbruin

beschubd. De achterrand is donkergrijs, donkerbruin en leemgeel

gemengd , tegen den binnenrandshoek met eene geelwitte golflijn

geteekend.

Achtervleugels doorschijnend vuilwit; eene middenstip, vlekjes

tegen den binnenrand en het achterrandsderde donkergrijs.

Franje leemgeel, donkergrijs gevlekt.

Achterlijf grijsgeel, de rug tegen den wortel donkerder, de

spits leemgeel. Onderzijde vuilwit, donkergrijs besprenkeld en

met breed donkergrijzen achterrand. Ader 3—4 en 6—7 der

achter- en 3—4 der voorvleugels uit één punt ,
7—10 van laatst-

genoemden gesteeld, 11 en 12 vrij.

Pooten gewoon gevormd en gespoord, glad beschubd, geel met

donkerbruine vlekken. Borst iets wollig zwartgrijs behaard.

Lokka.

Genus HYPOCHKOMÂGuenée.

8. Hypochroma pseudoterpiiaria Gueu., ür. cl P/ial. I p. 276.

Een gave man.

Makassar.

Genus NEMORIAHübn.

9. lïemoria ruficinctaria Snell. , in Midden- Sumatra, Reis der Suniatra-

Expeditie, Nat. Hist. 8" Afd. Lepid. p. 53.— PI. 9 f. 1 (foem.).

Een paar, het c? 12, het ? 17 mm. vlugt.
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De beschrijving dezer soort heeft reeds op de aangehaalde

plaats het licht gezien, ik geef hier alleen de afbeelding.

Bonthain. Maros.

Genus lODIS Hübn.

10. lodis nereïdaria nov. sp. PI. 10 f. 10 en 11.

Een gaaf wijfje van 17 mm. vlugt.

Zeer gelijkende op P/iilyra Cram. II pi. 170 f. D (Viridaria

Cram. IV pi. 370 f. G. is, zoo niet dezelfde soort als Pliilyra,

dan toch uiterst na verwant), doch kleiner en met eene boogrij

roestgele stippen over de bovenzijde, die bij geen der beide

vlinders van Cramer , welke bovendien uit Suriname zijn ,
voor-

komt.

Sprieten vrij kort, aan den wortel iets dikker, draadvormig,

bleekbruin , naar onderen geelachtig groen. Palpen dun , twee en

een half maal zoo lang als de kop, regtuitstekend , bleek rood-

bruin als het aangezigt. Schedel geelgroen. Lijf en vleugels op

de bovenzijde bleek blaauwgroen, de voorrand der voorvleugels

en de geheele franje bleek okergeel, de voorvleugels met twee

dwarsrijen van roestgele stippen, de achtervleugels met ééne.

Op de d warsaders zijn groote, roestbruine, fijn bleekgeel

gerande vlekken, die ieder met een geslingerd lijntje van blinkend

loodkleurige schubben zijn versierd. Franjelijn dik, donker roest-

bruin, tegen den wortel bleeker, versierd met eene iets onregel-

matige, fijne, blinkend loodkleurige lijn. Schubben van diezelfde

kleur worden ook op den bleekgelen voorrand gevonden.

. Onderzijde groenwit, de teekening der bovenzijde flaauwelijk

doorschijnende.

Aderen der achtervleugels als bij de voorgaande soort; 3—

4

en 6—7 zijn namelijk kort gesteeld. In de voorvleugels ader 5

boven aan de dwarsader ontspringende ,
6—10 gesteeld uit de

helft van den voorrand der middencel, welke op die plaats tegen

den voorrand is gebroken. Ader 11 ontspringt met den steel der

vijf voorgaande uit één punt (zie fig. 11).

Achterpooten met 4 sporen, groenwit; voorpooten roodachtig;

middenpooten afgebroken.

Amparang,
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Genus THALASSODESGiienée.

11. Thalassodes quadrarla Guen., Ur. et P/ml. I p. 360.

Eenige exemplaren
,

die goed met Guenée's beschrijving over-

eenkomen. De witte dwarslijn der bovenzijde is bij sommige
exemplaren sterker getand dan bij anderen.

Balangnipa, Takalara, Maros, Amparang. Deze soort komt
ook op Java en Sumatra voor.

12. Thalassodes saturata nov. sp. PI. 8 f. 3.

Een gaaf mannetje van 44 mm vlugt.

Nog grooter dan Marinaria Guenée, die volgens hem eene
vlugt heeft van 41 mm., doch overigens niet zoo zeer verwant
aan die soort, maar wat kleur en teekening aangaat, nader aan
Quadraria, zich echter zeer onderscheidende door de franje, die

donkergroen is
,

niet okergeel zooals daar. Palpen anderhalf maal
zoo lang als de kop

, bij Quadraria mas naauwelijks een en een
vierde maal; lid 2 leemgeel, aan de punt groen, 3 kort, bleek-

bruin. Voorhoofd donker geelgroen
, bij mijn exemplaar ten deele

ontschubd. De sprietwortels en een dwarsstreepje over het voor-

hoofd wit. Sprieten bruingeel
, tot drie vijfden gebaard

, de spits

draadvormig. Lijf donkergroen
, ten deele verkleurd.

Bovenzijde donker, vaal, blaauwachtig groen, iets fletser maar
donkerder dan bij Quadraria, met korte, fijne, gekronkelde,

grijsachtig witte dwarsstreepjes en eene zeer flaauwe, puntig

gegolfde, eveneens gekleurde dwarslijn, die van ader 5 der voor-

tot ader 3 der achtervleugels een weinig wortelwaarts gebogen
loopt en zich dan, scherp gebroken, horizontaal naar den bin-

nenrand rigt. Voorrand der voorvleugels fijn bleekgeel. Dwars-
aders iets dikker en groener bekleed, hetgeen vooral uitkomt op
de achtervleugels, die wortelwaarts der dwarslijn dunner zijn

beschubd. Franjelijn geheel ongeteekend.

Onderzijde groenwit (ook de franje)
, ongeteekend

, de voorrand

der voorvleugels smal bleek okergeel. Pooten donker okergeel;

sporen kort. Ader 3—4 en 6—7 der achtervleugels lang gesteeld
;

5 boven (niet tiit) het midden der dwarsader; 3 en 4 der voor-

vleugels kort gesteeld; geene aanhangcel; 6—10 gesteeld.

Het aderstelsel is bij Quadraria eveneens, ook de sprieten, die

dus bij beide soorten iets langer zijn dan de halve voorrand der
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voorvleugels (bij den man iets langer dan bij het wijfje); de

lange dunne baarden liggen bij den man na den dood digt tegen

de schaft.

Voor het overige der generieke kenmerken zie men Guenée.

Bonthain.

Genus PHORODESMABoisd.

13. Phorodesniii Eo^enaria nov. sp. PI. 10 f. 1.

Een man, die aan de regterzijde geheel gaaf is, van 20 mm.

en een afgevlogen wijQe van 16 mm. vlugt 'j.

Sprieten bij den man tot twee derden met lange baarden bezet
,

bij het wijfje tot een derde met veel kortere; het overige van

de schaft iets gekerfd. De sprieten zijn overigens lichtbruin

gelijk de bij beide sexen korte palpen en de kop; de thorax is

stofgrijs, het achterlijf iets bruiner. Bovenzijde der vleugels

doorschijnend glanzig donker geelachtig groen, de voorrand der

voorvleugels grij sacht ig leemgeel met potloodglans en enkele bruine

schubben; de achterrand, wortelwaarts door eene fijne, bogtige,

potloodkleurige lijn begrensd, is eerst paarsgrijs, dan tegen eene

fijne zilveren golflijn roodbruin, eindelijk bleek roodgrijs. De

golflijn maakt onder de voorvleugel punt drie scherpe tanden en

is tot zoover ook iets helderder gekleurd, overigens is zij slechts

geslingerd. Franjelijn zeer scherp kaneelbruin. Franje bruingeel.

Op de dwarsaders fijne zwarte middenpunten.

Onderzijde geelachtig groen, de achterrand bleek paarsbruin,

eene lijn daarlangs en het aderbeloop grijswit, de voorrand der

voorvleugels lichtbruin; borst, buik en pooten bleek bruingeel.

De achterscheenen zijn viersporig, iets langer en dikker dan de

tweesporige middenscheenen en wel bij beide sexen, de voor-

pooten bruin bestoven. Middensporen op drie vierden der achter-

scheenen.

In de voorvleugels ontspringt ader 5 iets boven de helft der

1) Euchloris halUitn f'. 7, e.rafafa f. 8 en adiposafa f. 19, Feld, eu Rog.,
ììov. II, 2 pi. 127 zijn verwant, maar verschillen: 1". Baliata door ff,

-oenen

voorrand der voorvleug-els; —2 . Erara fa , door het ontbreken der golflijn;' —
3o. Adiposafa door een bij mijne en de beide andere genoemde soorten niet aan-

wezig donker wortelveldie der vleugels.
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d warsader , 6 en de steel van 7—10 komen nit liare spits, 11

nabij 7- 10.

Achterraud der aclitervleugels eenigszins gegolfd, die der voor-

vleugels elfen en hunne punt bij het wijf scherper dan bij den

man. De vlinder behoort dus ook volgens Lederer tot P/iorodcsma.

Bonthain (mas); Maros (foem.).

Genus AGATHIA Guen.

14. Agathia Lycaenaria Kollar, in von Hiifipl's Reise p. 486. —Guen.

Ir. li Pimi I. p. 380 pi. 3 f. 12.

Albiaiigularia H. S., E.rol. f. 339.

Een paar.

Het derde lid der palpen is bij den man slechts een kort knopje,

bij het wijfje is het langer dan lid 2 , rolrond , bovenaan verdikt.

Ader 3—4 en 6—7 der achtervleugels komen uit één punt, 5

is als bij Tlialassniles] in de voorvleugels ontspringen 3 en 4

afzonderlijk doch nabij elkander, 5 iets boven de helft, 6 uit de

spits der dwarsader ;
7~ 10 zijn gesteeld en ontspringen een weinig

voor het eind der middencel; 10 en 11 doorsnijden 12; geene

aanhangcel.

Bonthain, Takalar.

Genus EUMELEAJardine.

15. Eumelea aureliata Guen. Ur. et P/tal. I p. 394 pi. 22 f. 6.

Eenige exemplaren.

Ader 5 der achtervleugels is even dik als de andere aderen

en ontspringt nader bij 6 dan bij 4; 3—4 bijna uit één punt;

6—7 gesteeld. In de voorvleugels zijn ader 3—4 digt bijeen

doch gescheiden, 7—10 gesteeld, 10 en 11 doorsnijden 12; geene

aanhangcel. Guenée's woorden in de kenmerken der subfamilie

Palyadae: „pas d'indépendante" (= ader 5 der achtervleugels),

zijn dus onjuist.

Eumeica is hetzelfde genus als PaliboUira Herr. Sch. , Si/sl.

Bearh. VI. p. 106; Ausi. Svimuit. p. 26. Het is mij onbekend

waarom hij Jardine's naam niet aanneemt.

Dat Aureliata Guen., Vulpeuaria Gram., Florinala Guen. en

Obesala Feld, en Rog. waarschijnlijk slechts variëteiten zijn van

Rosalia Cram. {Rosaliata Guen.) heb ik reeds in de Sumatra-reis

opgemerkt. Misschien verschilt ook Ludovicata Guen. niet specifiek.
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Eumelea hortensiata Guen. behoort niet met Rosalia in één

genus, want ader 5 der achtervleugels is bij die soort dunner.

Makassar, Amparang, Bonthain (een exemplaar op 3000 voet

hoogte).

Genus ANISODES Guen.

16. Anisodes? intortaria Guen. Ur. d Pliai. I. p. 419.

Vijf exemplaren, allen wijfjes. Zij zijn niet gaaf en mijne

determinatie blijft dus onzeker.

Makassar, Takalar, Maros.

17. Anisodes suspicaria nov. spec. PI. 8 ,
f. 6 en 6rt— c.

Zes exemplaren van beide sexen waarbij gave. Vlugt 26 —30 mm.

Het aderstelsel is in beide sexen normaal, verder zijn by

den man de middendijen met dikke schubben bezet (fig. 6a),

het eindlid zijner palpen is veel korter dan bij het wijfje (fig. 6/>

en c) en de wortelhelft der overigens draadvormige sprieten

kort gebaard (fig. 6/>). Andere sexuële verschillen zijn er niet.

De kleur van palpen, sprieten, kop, thorax, achterlijf en

vleugels met franje is op de bovenzijde een fijn donkerrood be-

stoven, grijsachtig geelwit. Drie donkerbi'uine stippen duiden op

het wortelderde der voorvleugels het beloop aan eener uiterst

flaauwe eerste dwarslijn; acht andere digt bij den achterrand

vertegenwoordigen de tweede. In deze laatste rij springt de

vierde stip van bovenaf sterk in en is iets streepachtig. Op de

dwarsader ziet men éene donkere stip, weinig grooter dan de

andere. Bij den wortel der achtervleugcls ziet men twee bruine

stippen als voortzetting van de eerste liju der voorvleugels , op

drie vierden eene stippenrij gelijk aan de tweede dier vleugels,

en op hunne dwarsader een grooten, zwarlbruinen ring, gevuld

met de grondkleur en buitenwaarts soms roodbruin afgezet. In

alle cellen op den achterrand bevinden zich bruine stippen en op

de adereinden fijne donkerroode, die op de voorvleugels zeer

flaauw zijn.

Onderzijde met pooten geelwit, iets glanzig, de voorvleugels

in het midden roodachtig. Men ziet eene flaauw verbonden

stippenrij als op de bovenzijde, doch fijner. Achterscheenen van

het wijfje viersporig , die mijner mannen afgebroken.

Bonthain, Maros, Amparang.
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.18. Aiiisodes Strictiiria nov. spec. PI. 8, f. 7.

Twee gave mannen van 20 mm. vlugt.

Palpen met zeer kort eindlid, evenals bij Siispicaria mas.

Sprieten tot iets over de helft gebaard. Achterlijf op een vierde

van den rug met twee tegen elkander gestreken pluimpjes van

vrij grove, okergele haren. Overigens heeft de bovenzijde van

lijf en vleugels hetzelfde fijn donkerrood bestoven grijsachtige

geelwit als bij de voorgaande soort. Op de hoogte der dwarsader

is de voorvleugel als het ware aan de onderzijde ingenepea en

uit die kneep komt op de bovenzijde van den vleugel een bleek-

geel pluimpje. Daarvóór ziet men in de middencel eene donkere

stip, op de dwarsader der achtervleugels een zwartgrijs gerand

vuilwit driehoekje. Op twee derden, doch eerst bij ader 5 der

voorvleugels, begint eene iets geslingerde dwarsrij van bruine

stippen, die aan den binnenrand der achtervleugels eindigt.

Randteekening als bij Suspicaria.

Onderzijde onzuiver wit. De voorvleugels zijn op de plaats

der kneep verdikt en de nervuur is aldaar onduidelijk. Pooten

dun, glad beschubd, gewoon gevormd, doch de achterscheenea

slechts met eindsporen.

Makassar,

Genus ACIDALIA Treits.

19. Acidalia diiiiorpliata nov. spec. PI. 10, f. 6.

Een middelmatig gave man van 22 mm. vlugt.

Deze nieuwe Acidalia heeft de witte grondkleur eii sierlijke

randteekening der soorten van Guenée's afdeeling ß {Ornata,

Scop., Derorata W. V.) en de spitsgepunte voor- en op ader 4

hoekige achtervleugels, die vooral zijne afdeeling V {Nigropune-

lata Hufn., Emularia Hübn.) kenmerken. Het meest komt zij

in bouw met de soorten van de laatstvermelde afdeeling overeen.

Palpen beschadigd. Voorhoofd zwart. Sprieten draadvormig,

kort bewimperd. Schedel en halskraag ontschubd. Vleugels

krijtwit
;

tot aan de randteekening
, die op vier vijfden

, achter

de tweede dwarslijn, begint, ziet men alleen twee fijne bruine

streepjes aan den voorrand der voorvleugels en de fijne zwarte

middenpunten , waarvoor, op de achtervleugels, eene zeer flaauwe
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grijze schaduwlijn loopt. Fe tweede dwarslijn is, evenals bij

Ornala en Decorala, aan den voorrand, aan beide zijden van

ader 5 en in cel l/> der voorvleugels dikker en zwart; overigens

is zij donkergrijs en fijn en maakt in alle cellen een boogje,

in cel 1^ echter twee. Op de achtervleugels is zij gelijkmatig fijn

en geheel donkergrijs. Achter de lijn is de vleugel dun grijs

bestoven met eene witte golflijn, die de bestuiving deelt, doch

alleen op de voorvleugels ziet men op de plaatsen waar de

dwarslijn verdikt is, zwartgrijze vlekjes vóór de golflijn. Franje-

lijn met bijna zameuhangende
,

in het midden dikkere, iets ge-

bogene zwarte streepjes geteekend. Franje lichtgrijs. Achterlijf wit.

Onderzijde met eene schets van de teekening der bovenzijde
,

doch zonder de donkere vlekken achter de dwarslijn. Ader 6

en 7 der achtervleugels zijn ongesteeld. Achterscheenen met

kortere , breede
,

platte , ongespoorde scheenen en korte tarsen
,

dus geheel zooals bij Ornala en Decorala.

Makassar.

20. Acidalia eiilomata Hagenb. Snellen, Tijds. v. Eni. XX (1876—77)

p. 42, pi. 3, f. 21.

Een paar. /

Maros.

Genus TIMANDRA Dup.

21. Tiniandra aventiaria? Guen. Vr. el Pimi. II. p. 3.

Twee mannen van 25 en 26 en een wijfje van 28 mm. vlugt.

Hoewel de beide mannen groen zijn en het wijfje lieht grijs-

achtig leembrnin is en dus eenigszins anders dan Guenée's wijfje
,

dat „d'un ochracé sale" was, zoo durf ik hier toch geene nieuwe

soort aannemen, want overigens past de beschrijving vrij goed.

De exemplaren zijn echter niet toereikend gaaf en frisch, waarom

ik de door mij opgemerkte kleine verschillen liever niet vermeld.

Aderstelsel en bouw zijn als bij Tlmauüra Neplunaria Guen.

(zie Snellen , Tijds. v. Eni. XV (1872) p. 78), waar door eene

schrijifout staat dat N. zich van Amalaria onderscheidt door den

tand op ader 4 der achtervleugels (lees voorvleugels). Het eind-

lid der mannelijke palpen is de helft korter dan dat der vrouwe-
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lijke. Bij Timamlra amataria is dit niet het geval, doch daaren-

tegen puilt bij die soort en ook bij Ochodontia adustaria F. d.

W. het voorhoofd met eene stompe punt uit, terwijl het bij

Neptunaria en de soort van Celebes vlak is.

Maros, Takalar, Bonthain.

Genus ZANCLOPTERYXHerr. Sch.

II.

22. ïanclopteryx saponaria Guen. Ur. et Phal. II. p. 16.

Een wijfje.

Makassar.

23. Zanclopteryx ziiicaria Guen. Ur. et Pimi. II. p. 16.

Een wijfje.

Balangnipa.

Beide soorten behooren wel tot het genus Zanclopteryx, zooala

Guenée dit beschrijft, maar dat genus is niet hetzelfde als Zan-

clopterijx Herr. Sch., want deze zegt duidelijk in debeschrijvingï

„Hinterschienen in beiden Geschlechtern mit Mittelspornen",

terwijl Guenée, zonder op die woorden te letten (en ook zonder

zijne voorwerpen te onderzoejcen) voor alle drie de soorten, dus

ook voor Aciileataria H. S. opgeeft: „Tibias postérieurs munis

d'une seule paire d'éperons très -courts dans les deux sexes".

Verder is bij Zaïiclopteryx H. S. ader 11 der voorvleugels ge-

vorkt, terwijl Guenée in onklare bewoordingen te kennen geeft

dat dit niet het geval is —hetgeen ook werkelijk voor Saponaria

en Zincarla juist is. De tweede afdeeling van Zanclopterycö

Guenée, gegrond op den vleugel vorm en de aanwezigheid vaû

randstippen, moet dus worden afgescheiden en kon welligt ver-

eenigd worden met mijn genus Chlonopteryx. Op het oogenblik

echter geene mannelijke voorwerpen van Saponaria en Zincaria

te mijner beschikking hebbende, kan ik dit punt niet nader

behandelen en verwijs naar mijne aanteekening in deel XX

(1876—77) p. 75 van dit Tijdschrift.
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Genus PIGIA Guen.

24. Pigia infantnlaria Guen. Ur. et Pimi. IL p. 20.

Een zeer gaaf wijfje.

Ik bezit ook een' Javaanschen man en bij onderzoek van beide

sexen dezer soort en ook van Pigia tcrgeminaria H. S., bleek

mij dat het genus Pigia Guenée niets te beteekenen heeft.

Beide soorten zijn echte Acidaliën. Tergeminaria , waarvan ik

alleen den man ken, behoort, zooals de auteur opgeeft, tot

afdeeling Plijrhopoda H. S. ,
Ausi. Scìim. ; Infanlularia behoort

tot Arrhostia H. S. en zij is eene Acidalia B
,

b. Lederen

De sprieten zijn bij den man stomp gekerfd, fijn bewimperd;

de palpen vrij lang, rolrond, gebogen en opgerigt.

Saleyer.

Genus MICRONIA Guen.

25. Micronia Gannata Guen. Ir. H Phal. II. p. 26.

Vier mannen.

Het genus Micronia moet Slrophidia Hübn., Verz. heeten,

indien deze naam niet vroeger gebruikt is. Guenée schijnt voor-

nemens te zijn geweest het genus in twee sectiën te verdeelen
,

de eerste onder den naam van Slrophidia Hübu., doch heeft

waarschijnlijk dit plan onder het werken vergeten , want hij

duidt niet aan welke soorten tot de tweede sectie behooren.

Ik heb zes soorten van Micronia voor mij en bevind dat het

vleugelhaakje bij beide sexen ontbreekt.

Bonthain, Makassar.

26. Micronia adspersata Snell., Tijds. v. Ent. XX (1876—77) p. 43,

pi. 3, f. 22.

Een wijÇe.

Bonthain.

27. Micronia oppositata nov. sp. PI. 9, f. 6 en 6a, i.

Een gave man van 36 mm. vlugt.

Aan Erycinaria Guen. verwant maar kleiner en de beide

middenstrepen der achtervleugels in juist tegenovergestelde rigting

loopende,
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Palpen zeer kort, zwart. Aangezigt zeer smal, wit, bovenaan
zwart. Schedel wit. Sprieten lichtbruin. Thorax, achterlijf en
bovenzijde der vleugels sneeuwwit, de laatsten zonder donkere
dwarsschrapjes, zooals b.v. bij Gannata, Aculeata, Adspersata

voorkomen, de voorrand der voorvleugels vóór de helft met zeven
bijna op gelijken afstand geplaatste zwarte stippen, de voor-

vleugels verder met zes, den voorrand niet bereikende, bleek
bruingrijze dwarslijneu: 1—3 iets schuin naar den voorrands-

wortel gerigt; 3 onduidelijk dubbel en onder ader 1 met de
tweede ineen vloeijende; 4 steil, gebogen, dubbel, maar niet'

duidelijk; 5 geheel loodregt, in het midden onduidelijk dubbel;

6 enkel, fijn, iets gebogen, bijna evenwijdig met den achterrand.

Achtervleugels met drie breedere, bruingrijze dwarslijnen, die tot

ader 2 loodregt loopen en dan, op die plaats gebroken, bijna

horizontaal naar den binnenrand gaan; buitendien nog met twee,

den achterrand volgende fijne lijnen, die vooral onder ader 5,
neiging toonen zich in fijne parallele schrapjes op te lossen. De
achtervleugels hebben eenen tand op ader 4, die met eene zwarte
vlek is geteekend; tusschen dezen en den staarthoek ziet men
nog twee zwarte vlekken en de franjelijn is boven den tand

zwart, op de aderen dunner. Franje wit. Onderzijde sneeuwwit;
de teekening van boven flaauw doorschijnende, l'ooten en lijf

iets geelachtig, de eersten met gewoon gespoorde, onverdikte

scheen en.

In de voorvleugels is ader 1 gebogen, 2—4 aan den wortel

uiteengebogen en de vleugel aldaar iets blaasachtig. Ader 3—4
en 6—7 der achtervleugels uit één punt; 6—7 en 8—10 der

voorvleugels gesteeld.

Bij een Javaansch paartje in mijne collectie (van Malang),

loopen de lijnen der langs den ge/ieclen voorrand zwart ge-

stippelde voorvleugels een weinig anders en ten deele tot

den voorrand door (zie fig. 6a en b)
, doch de achtervleugels,

onderzijde, palpen en pooten zijn eveneens, ook bij den man het

aderstelsel. Bij het wijfje zijn ader 2—4 der voorvleugels

aan den wortel niet gebogen. Ik houd dus alle drie de
exemplaren voor ééne soort niettegenstaande de kleine afwijkin-

gen in de teekening.

Makassar.
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Genus NEDUSIA Hübn.

28. Nedusia luctiferata Snellen, in Midcìpn-Sìuiìalra, Reis der Sum.-Exp.

S- Afd. , Lepid. p. ò5. —PI. 10 , f. 4 , 5.

Een vrij gave man van 26 mm. vingt.

Genus EROSIA Guen.

29. Erosia plicata Snellen, Tijds. v. Ent. XX (1876—77) p. 44,

pi. 3, f. 23.

Een exemplaar (mas). Het is ietsgrooter dan mijne Javaansche

wijfjes.

Bonthain.

Genus MACARIA Curtis.

{Semiothisa Hübn.)

30. Macaria elongaria nov. spec PI. 10, f. 3.

Een middelmatig goed paar van 27 (mas) en 25 (foem.)

mm. vingt.

Daar Guenée Limbnlaria Hübn. {Ztdr. f. 179, 180) ook in

Macaria plaatst , kan deze nieuwe soort, welke eveneens gevormde,

nog meer langwerpige vleugels heeft, voorloopig naast Hübner's

soort worden gehuisvest. Naar de beschrijving te oordeelen
,

moet Guenée's Heterogciiata denzelfden vleugelvorm hebben ').

Van beiden onderscheidt Elongaria zich door het ontbreken

van de ronde witte vlekken, die aldaar op de onder- of bovenzijde

gevonden worden.

Sprieten grijs, draadvormig, tegen de punt bij beide sexen

met hoekige leden; de schaft bij den man bewimperd. Palpen

en halskraag licht roestbruin ; kop geelgrijs als lijf en bovenzijde

der fijn bruin besprenkelde vleugels. Voorvleugels bij den man

met twee schuine , iets gebogene , onder den voorrand gebrokene,

zwartgrijze dwarslijnen en twee zwartgrijze vlekken op den

') Seiniot/ri!jf( foveolata Feld, en Eog. ,
iS^ov. II. 2 pi. 128 f. 4 is eeue derde,

dergelijke soovt,
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achterrand. De bovenste, grootere vlek staat onder de vleugel-

punt en een zwartgrijs lijntje uit vijf zesden van den voorrand

loopt er in uit. De tweede dwarslijn is onduidelijk dubbel. Bij

het wijfje zijn de lijnen bruin en de vlekken op den achterrand

veel kleiner. Achtervleugels met eene ongebogene bruine dwarsstreep

voor het midden achter een z. g. middenpunt en eene even boven

het midden stomp gebrokene fijne donkergrijze dwarslijn op twee

derden, die aan den voorrand bij de eerste streep begint en op

drie vierden van den binnenrand eindigt. Tusschen deze lijn en

den achterrand ziet men nog sporen eener derde donkere dwars-

lijn. Franjelijn met kleine bruine streepjes. Franje geelgrijs,

aan de vleugelpunten en den binnenrandshoek der voorvleugels

(ook bij het wijfje) zwartgrijs.

Onderzijde zuiverder grijs, met dezelfde besprenkeling

en teekeuing als boven, doch alles grover, vlekkiger en

zwarter.

Achterlijf bij den man zeer slank. Pooten dun, gewoon ge-

vormd en gespoord. In de achtervleugels ader 3 —4 verwijderd

van elkander, 5 dunner, 6—7 digt bijeen; 8 vrij. Voorvleugels

met 12 aderen; 3—4 als in de achtervleugels; 5 uit het midden

der dwarsader, 6 bovenaan; de steel van 7 —10 voor het eind

der middencel; 12 raakt ader 10 en snijdt de met 7—10 uit

één punt ontspringende, vrij korte ader 11. Het oubeschubde

indruksel aan den vleugelwortel is onduidelijk. Bij Macaria

notata en altenmta komen ader 3 en 4 overal uit één punt,

ader 10 der voorvleugels ontbreekt en 12 wordt niet door 11

gesneden.

Makassar.

31. Miicaria siifilata Gnen. Ur. H Pimi II. p. 88, pi. 17, f. 8.

Een gave man.

Anrjohiria Snellen (Tijds. v. Ent. XV p. 81, pi. 6, f.

12, 13) is na verwant gelijk ik daar reeds opmerkte. Het

voorname verschilpunt is echter goed aangeduid. Ik kan nog

daarbij voegen, dat de achterrand der vleugels (vooral op

de onderzijde) veel donkerder is dan bij Aiigolarla en wit

gevlekt.

Takalar,
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32. Macaria Eleonora Cramer, pi. 228 E —G. —Eleonorata Gücn.

Ur. et Pimi. IL p. 89.

Eenigc exemplaren, die alien tot Guenée's variëteit A behooren.

Makassar, M:iros, Bou^hain.

Genus TEPHKINA Giien.

33. Tcplirina raedardarii H. S., Ausi. Sclimdl. p. 43 en 84, f. 534

{1\'1('IÌU).

Bair/osa fasciala Moore, Proc. Zool. Soc. 1867 p. 634, pi. 32, f. 8.

Voor de plaats dezer soort in het systeem vergelijke men

IlerrichScliäfTer. Op diens afbeelding is de eerste dwarslijn der

voorvleugels sclicrper dan bij mijne exemplaren en wel te sterk

uitgedrukt. Fasciala Moore schijnt mij toe hier als een synonym

te bchoüien; het eenige verschil van belang, dat ik opmerk, is

dat Moore niet spreekt van het witte, djnkcr gerande midden-

vlekje der achtcrvleugels. De schedel is bij den man van Malanlaria

grijs, bij het wijfje wit. Deze soort wordt door Guenée niet

vermeld, zooals trouwens met meer dan cene, door vroegere

l^epidopterologen \'an naam zeer goed afgebeelde of beschrevene

Oeometrine gebeurd ió. Zulke weglatingen geven maar al te zeer

grond voor de tegen hem ingebragte beschuldigingen van vlug-

tigheid, oppcrvLikkiglieid, onvolledigheid en minachting van het

werk van anderen. Deze eigenschappen worden trouwens bij de

meeste mij bekende Fransche en ook bij vele Engelsche schrij vers,

die zich met Lepidoptera onledig houden, gevonden en soms met

eene verwonderlijke naïviteit ten toon gespreid.

liet is slechts voorlojpig dat ik deze soort in Guenée's genus

Tcpliiiiia plaats.

balcyer, Maros
,

Balangnipa.

Genus IIYPOSIDRA Guen.

34. Hyposidra Ja:iiaria Guen. IJr. cl Vital. II p. 150.

Uijp. auslralis Feld, en Fiog. ,
.Vor. II. 2. pi. 129, f. 23, 24

((??), is slechts eene donkerder, sterk geteekende variëteit. Een

der door den heer Piepers gevangen mannen duidt reeds den

overgang aan.
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Het voorhoofd heeft bij gave exemplaren een kuifje. De zuiger

is wel kort en dun, doch de uitdrukking „trompe rudimentaire"

bij Guenée, niet geheel juist.

Het komt mij voor, dat het genus Dal ima Moore, Pive. Zool.

Soc. of London, 1867 p. 614, niet van llypobidra verschilt, doch

de beschrijving der kenmerken is te oppervlakkig om dit zonder

nader onderzoek van voorwerpen te beslissen.

Balangnipa (een man) ; Bonthain (twee paren).

35. Hyposidra albomacularia nov. sp. PI. 9, f. 2.

Een vrij goed paar van 37 (mas) en 56 (foem.) mm. vlugt.

Do hoek op ader 4 der achtervieugels, waarvan 7a/nVn-m slechts

een spoor vertoont, is bij beide scxen dezer nieuwe soort zeer

duidelijk en ook de achterrand dier vleugels is meer gegolfd;

buitendien steekt de stompe punt der voorvleugels meer uit.

Overigens is de vlinder eveneens gebouwd en ook zijn aderstelsel

hetzelfde. Ader 8 der achtervleugels is vrij , 5 zeer dun
,

3 —

4

en 6—7 ontspringen digt bijeen, doch niet uit één punt, evenzoo

3 —4 der voorvleugels. Ader 5 van laatstgenoemde komt uit het

midden, 6 uit de spits der dwarsader, de steel van 7—9 voor

de i)unt der middencel uit liaren voorrand; ader 7—8 loopen in

den achterrand uit, 10 —11 zijn bij den man kort gesteeld; 10

ontbreekt bij het wijfje; 12 snijdt of raakt geene der andere

aderen. Vleugelhaakje bij beide sexen aanwezig.

Kop met palpen en sprieten , lijf, pooten en vleugels zijn bij

beide sexen donkergrijs, grof grijsbruin bestoven. De wortel en

twee dwarslijnen over het midden der voorvleugels, die bij den

man bijna, bij het wijfje geheel ineenvbeijen, en eenegroote vlek

bij de punt van alle vleugels zijn donker, roetachtig zwartbruin.

Verder ziet men eene ronde witte vlek op een derde van cel 7

der voorvleugels. Onderzijde donkerder dan boven en minder

duidelijk geteekend.

llj/poaidra leplosoma Feld, en Kog, , eene soort van hetzelfde

genus, is aan Albomacularia verwant, doch door de scherpe witte

teekening goed onderscheiden. De ronde witte vlek in cel 7 der

voorvleugels ontbreekt ook.

Maros, Bonthain.
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36. Hyposidra Vainpyraria nov. sp. PI. 9, f. 3 en Sa (acleratelsel

der voorvleugels).

Een geheel gave man van 39 mm. vlugt.

De voorvleugelpunt is nog wat langer en spitser, daarentegen

de tand op ader 4 der achtervleugels en de golving van hunnen

achterrand minder sterk dan bij Alhomanilaria , het aderstelsel

en het overige eveneens ah bij deze soort en bij Jaiiiaria.

Kop, palpen en sprieten zijn grijsbruin; het lijf en de vleugels

hebben onder en boven als grondkleur een vrij zuiver donkergrijs.

De wortel der voorvleugels is donker grijsbruin bestoven en die

kleur vormt ook een wolkigen middenband, die aan den voor-

rand der voorvleugels vrij breed is en tegen den binnenrand der

achtervleugels sterk versmalt. Franje donker grijsbruin. Onder-

zijde als boven, doch zoo sterk grijsbruin bestoven, dat de grond-

kleur alleen langs den achterrand zuiver bovenkomt.

De aanduiding der vangplaats is verloren gegaan.

Genus BURSADA Walker, Feld, en Rog.

Aangezien de drie door Felder en Rogenhofer in de Norara,

II, 2 pi. 130, fig. 11, 12 en 24 afgebeelde Spanners in geene

van Guenée's genera der Zerenidae zonder dwang kunnen worden

geplaatst, nemen zij daarvoor het genus Biirsada Walker aan.

Ik volg dit na, nu deze Walker'sche creatie door de afbeeldingen

van de beide genoemde Weener Lepidopterologen een weten-

schappelijken stempel heeft verkregen. lììirmda? Ciels Feld, en

Rog., pi. 130, f. 22 is echter geene Geometrine, maar behoort,

daar zij drie binnenrandsaderen in de achter- en eene in de

voorvleugels heeft en de nervuur ook overigens met die der

breedvleugelige Tineinen overeenkomt, in de nabijheid van Mclasina

en Eìiplocaììiiis te worden geplaatst.

Ader 8 der achtervleugels is bij Barsmla vrij, .5 zeer dun,

6—7 en 3

—

A zijn (ook in de voorvleugels) ver van eikander

verwijderd, 7—9 dor voorvleugels gesteeld (7 loopt in den

achterrand uit)- 11 komt uit den wortel van 10 en wordt door

12 gesneden. Geene aanhangcel. Vlcugelhaakje duidelijk; evenzoo

de zuiger. Palpen opgcrigt, gebogen, smal, zeer kort behaard.
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met kort eindlid. Oogen groot, naakt. Aangezigt smal. Sprieten

bij beide sexen gebaard, bij het wijfje korter, de spits naakt.

Schouderdeksels aan het eiud met eenige lange haren, overigens

het lijf glad beschubd, het achterlijf bij het wijfje niet zeer dik.

Pooten mede glad beschubd, gewoon gespoord, de achterscheeneu

iets dikker. De franje is zeer kort.

De heer Piepers ving op Celebes twee onbeschrevene

soorten.

37. Biirsada vestigiata nov. sp. PI. 9, f. 5.

Eenige exemplaren van beide sexen; 34—36 mm. vlugt.

Na verwant aan Magata Feld, en Rog., maar het geel is meer

goudkleurig en de laatste dwarsband is bij de meeste voorwerpen

in twee vlekken verdeeld, op de achtervleugels voor de vleugel

punt verdund en ophoudende. Ook is het zwarte streepje aan

den wortel der voorvleugels geheel regt en dat op dezelfde plaats

der achtervleugels loopt evenwijdig met den binnenrand, niet uit

den voorrand komende, zooals bij Magata. De daarop volgende

zwarte boogstreep heeft bij Magata boven de helft eenen zijtak
,

doch bij Vi'stigiata niet, maar daarentegen wordt de dan volgende,

naar boven zeer veel breedere goudgele band bij laatstgenoemde

volledig of bijna in tweeën gescheiden door eene zwarte dwars-

slreep, die uit den voorrand komt en bijna of geheel tot aan de

tweede, geslingerde zwarte boogstreep reikt. Flet overige is genoeg-

zaam hetzelfde en de onderzijde aan den bovenkant gelijk.

Pooten leemklenrig.

Makassar; Bonthain.

38. Bursada Piepersiata nov. sp. PI. 9, f. 4.

Eenige exemplaren van 33—36 mm. vlugt.

Op den vaalzwarten grond der voorvleugels onzuiver wit ge-

teekend en dus zeer van de andere soorten van het genus

verschillende.

Halskraag, aangezigt, de op zijde donkergrijs gevlekte palpen,

de wortel der schouderdeksels en de achterlijfsriugen zijn bleek

okergeel. Voorvleugels met eene min of meer ovale of driekante
,

eene vlek der grondkleur insluitende, liggende grijswitte vlek

aap den wortel, eene groote, staand-ovale in het midden, benevens
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eene mede bijna ovale vlek tegen de punt; onder laatstgenoemde

eene reeks van 2 of 3 kleine witte vlekjes voor den achterrand.

Achtervleugels met twee grijswitte dwarsbanden^ de eerste boven-

aan, de tweede onderaan smaller gebogen en beiden buiten waarts

getand. Franje (en aangrenzende achterrand) aan de vleugelhoe-

ken wit, overigens grijsachtig zwart.

Ook bij deze soort is de onderzijde der vleugels gelijk aan

hunne bovenzijde; buik en borst zijn bleekgeel, de pooten

donkergrijs.

Een exemplaar van Makassar; de anderen gemerkt Tondong.

Genus EUPITIIECIA Curtis.

39. Enpitliccia Catocalaria nov. sp. PI. 10, f. 2

Een gaaf wijfje van 13 mm. vlugt.

Ofschoon ik van deze Eiqiilliocia slechts één exemplaar voor

mij heb, is zij door de onderzijde zoo kennelijk, dat ik niet

aarzel haar te beschrijven.

Palpen, kop, thorax, achterlijf en pooten zijn leemgeel, de

sprietenschaft grijs met donkerder stippen op den rug, het

wortellid leemgeel. Op den rug des achterlij fs zijn de middenste

ringen bruin. De bovenzijde der vleugels is mede leemgeel; de

wortelhelft der voorvleugels met twee flaauwe grijsbruine dwars -

banden en daarachter met eene rij vlekjes in de cellen geteekend.

De tweede helft vertoont eerst eene donkergrijze dwarsstreep, die

wortel \va:irts vervloeit, maar franjewaarts scherp^. door de grond-

kleur wordt begrei.sd en stomp getand is. De. achterrand is voor

eene zeer scherpe, getande, leemgele golflijn vervloeijend donker-

grijs (in cel 3 smaller) , daarachter licht blaauwgrijs. Achter-

vleugels als de voorvleugels geteekend ,
maar alle dwarsstrepen

flaauwer, smaller en de gele grond dus meer voorkomende.

Franjelijn scherp zwart, op de adereinden leemgeel doorsneden;

franje donkergrijs met gelen wortel.

Onderzijde paarsblaauw , de wortelhelft der vleugels bleek

leemgeel gewolkt, cene gebogene streep langs den geheelen

achterrand mede bleek leemgeel, ook de scherpe franjelijn. Voor-

vleugels met een zwart midden streepje. Franje grijs , iets bruin-

achtig, lichter dan boven.
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Aanhangcel der voorvleugels ongedeeld; achterscheenen met

vier sporen.

Makassar.

Genus COLLIX Guenée.

40. Collix foraininata Guen. Ur. d Phah II. p. 358.

Een wijfje, dat goed met Guenée's beschrijving overeenkomt

en dat ik dus zonder twijfel voor deze soort houd, hoewel hij

Midden-Afrika als vaderland noemt.

Balanguipa.

41. Collix Boarmiata nov. sp. PI. 10, f. 9.

Een gaaf paar van 25 mm. ('?) en 29 mm. (j) vlugt.

Wijkt van Foramliiata af door de palpen , die in plaats van

een langen spitsen snuit te vormen zooals daar, weinig langer

dan de kop en stomp zijn evenals bij de Europesche Sparsala.

Of bij het mij onbekende mannetje van Foraminala de voor-

vleugels aan den binnenrand even sterk verbreed zijn als bij

Sparsala mas, weet ik niet. Guenée zegt dienaangaande niets;

bij Boarmiala mas is die binnenrand ongeveer vlak. Nervuur,

pooten en sprieten zijn overigens bij alle drie de soorten eveneens.

Boarmiata onderscheidt zich buitendien door de bij het wijfje

zeer fijne, bij den man geheel ontbrekende middenteekens en

door de geelachtig bruine kleur der bovenzijde. Lid 1 en 2 der

palpen zijn bruingrijs, op zijde met eene zwarte vlek; 3 is

geheel zwart ; het aangezigt zwartbruin , de schedel bruingeel.

Thorax en bovenzijde der vleugels zijn bij den man geheel

donker onzuiver bruingeel; bij het wijtje zijn kop, thorax en

voorvleugels geelachtig bruin, de achtervleugels grauwachtig,

tegen den voorrand lichter; bij beide sexen is de voorvleugel -

voorrand met bruine vlekken geteekend, waarvan twee in het

midden scherper, donkerder en halfrond zijn; het aderbeloop

is zwart en bruingeel gestippeld. De vleugels zijn overigens digt

bedekt met fijne, gegolfde, parallele donkerder lijnen, die onge-

veer de teekening der Eupitheciën vormen. Zij zijn bij het wijfje

zeer flaauw. "Van de golflijn zijn slechts flaauwe sporen in bij

het mannetje geelachtige, bij het wijfje grijswitte vlekjes, die op

de voorvleugels onder de vleugelpunt eene iets donkerder, halve*

maanvormige, naar binnen vervloeijende plek doorsnijden. Dç



94 LEPIDOPTERA VAN CELEBES.

achterrand is ook op de voorvleugels, hoewel zeer flaauw, gegolfd

en overigens geheel met bruine streepjes geteekend; de franje

grijsbruiu met donkerder deelingslijn.

Onderzijde bij den man licht-, bij het wijfje donkergrijs;

vlekken langs den voorrand der voorvleugels, groote midden-

punten en eene op de voorvleugels stomp
, op de achtervleugels

hoekig gebogen middenstreep van tegen den voorrand grootere

vlekken zijn zwart, eene aan begin en einde breedere schaduw

voor den achterrand zwartgrijs. Pooten grijsgeel, zwartbruin

gestippeld.

Lokka.

Genus REMODESGuenée.

42. Remodes abortivata Guen. Ur. et Pimi II. p. 364 pi. 21, f. 9 (<?).

Door Guenée is de man dezer soort zeer uitvoerig beschreven,

doch ik moet opmerken dat de middenscheenen bij mijne 3 exem-

plaren wel degelijk een paar eindsporen van ongelijke lengte

bezitten.

Het wijfje stemt wat de palpen en sprieten betreft met den

man overeen, de voorvleugels zijn normaal gevormd en hebben

eene groote ongedeelde aanhangcel; de achterrand der middencel

springt op ader 4 hoekig uit, doch overigens is de nervuur als

bij Cidaria. In de achtervleugels zijn ader 3—4en 6—7 gesteeld.

Pooten gewoon gevormd en gespoord.

Verder moet ik nog aanstippen dat de sprieten op den rug

flaauw ingesneden zijn.

Makassar, Bonthain, Saleyer, Balangnipa. Schijnt niet zeldzaam.

43. Remodes Enpitheciata nov. sp. PI. 10, f. 7 en 8.

Drie wijfjes van 20 mm. vlugt, waarbij een geheel gaaf.

Kleiner dan Abortivala foem. die 22—26 mm. haalt; verder zijn

de bij Eupitheciala op den rug bruingrijze, van onderen roestbruine,

bij de andere soort geheel koolzwarte sprieten op den rug diep

ingesneden en is het middenveld der voorvleugels franjewaarts

door eene zeer scherpe, getande, zwarte, wit afgezette lijn be-

grensd. Palpen olijfgroen, als bij Abortivata gevormd; aaugezigt

roestbruin
; schedel geelachtig. Thorax olijfgroen , de voorvleugels

tot aan de beschreven zwarte lijn met hetzelfde olijfgroen en
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met paarsgrijs gebandeerd, op de snede van den voorrand boven
een fijn zwart middenstreepje wit. Achter het middenveld loopt

nog eene olijfgroene schaduw, die op ader 4 een zwart gerand
lichtbruin vlekje insluit, en van daar is de achterrand wit en
donkergrijs gemengd

,
met zwartgrijze stippen op de adereinden.

Geheele franje, achtervleugels, onderzijde, buik, borst en pooten
grijs; de voorborst en de heupstnkken der voorpooten wit. Het
achterlijf is op den rug olijfgroen, de eerste ringen bruinachtig.

In bouw en nervuur komt deze soort met het wijfje van
Aborlivala overeen.

Makassar. Komt ook op Java voor.

Genus CIBARIA Treits.

44. Cidiiria Euclidiata nov. sp. PI. 9, f. 7 (foem.).

Twee wijfjes van 30 mm. vlugt.

Dit dier heeft de nervuur van het genus Cidaria Treits., Led.
doch de achterrand der voorvleugels is in het midden rond naar
buiten gebogen en de snuitvormig vooruitstekende palpen zijn
twee en een half maal zoo lang als de kop.

Sprieten draadvormig, naakt, licht schorsbruin; de palpen op
zijde iets donkerder, aan den wortel wit. Thorax donkerbruin.
Voorvleugels spits gepunt, de achterrand op ader G en 7 flaauw-
hoekig. Hunne kleur is tot ongeveer twee vijfden zeer donker
paars met twee zwartbruine dwarsbanden, waarvan de tweede dit

donkere eerste veld begrenst en op de helft een spitsen tand
heeft. Van het nu volgende tweede veld is het wortelderde, dat
tegen den tweeden zwartbruinen dwarsband aankomt, bruingeel
met eene zwarte stip op de dwarsader. Het tweede gedeelte

,

door eene iets hoekig uitspringende tweede zwarte dwarslijn be-
grensd, is donkerder bruin, vooral in cel 2 en 3 en aan den
voorrand; dââr zelfs zwartbruin. Het franjeveld is bij beide
exemplaren aan den voorrand donkerpaars met twee splinter-

vormige zwartbruine strepen in en iets binnenwaarts onder de
vleugelpunt. Bij het eene exemplaar (mas) is het verder grijs,

lichtbruin en paars gemengd, vertoont sporen eener golflijn en
heeft tegen de tweede dwarslijn eene smalle vuilwitte, donker
gedeelde en begrensde streep; bij het andere (foem.; is het grijs-
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achtig bruingeel , naar onderen, tegen den achterrand verduisterd.

Franje bruin, zwartgrijs gedeeld, aan de vleugelpunt witachtig.

Achtervleugels vuil oranje, tegen den binnenrand grijsbruin

bestoven, aan den staarthoek paars.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels vuil oranje, aan de punt

grijsbruin bestoven, de achtervleugels grijsgeel, digt (vooral

tegen den achterrand) paars bestoven; het aderbeloop is bruin-

geel, eene middenvlek (bij het tweede voorwerp ook eene boog-

lijn) donkerbruin. Achterlijf en pooten licht grijsbruin.

Ader 2—5 der achtervleugels ontspringen ongeveer op gelijken

afstand om den uitstekenden, afgeronden binnenrandshoek der

middencel.

Lokka.


